Ako vnímam šťastie
Šťastie je krásna vec. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorú človek potrebuje vo
svojom živote. Je to stav, kedy pociťujeme radosť a spokojnosť.
Šťastie ako zmysel života je krásny. Hlavne, keď máte šťastie, ktoré nás poteší.
Šťastie patrí medzi najdôležitejšie a najvyššie hodnoty nášho života. Šťastie si za
peniaze nikdy nekúpime. Nie je to žiadna vec, ako hračka, či drahý mobil. Šťastie nie
je také. Je to úžasný pocit mať v živote šťastie. Túžime po šťastí každý deň a každú
minútu. V súčasnosti sa cítim byť veľmi šťastná. Tým nemyslím, že každú minútu som
vysmiata a spokojná. Ale život dokáže priniesť aj nešťastie. Prečo? To sa mi nepáči.
Šťastie je mať v živote kamarátov, ktorí by boli dobrí a milí. Jeden skutočný kamarát je
viac ako ďalších niekoľko falošných kamarátov, ktorí sa ti posmievajú. Skutoční
priatelia ťa v živote podržia, podporia a pomôžu ti.
V živote je i šťastie mať rodinu. Rodičia nás majú radi, aj keď vymýšľame a robíme
blbosti. Keď hovoríme o šťastí v rodine, myslíme tým, že nie sú najdôležitejšie
peniaze, ale láska a šťastie medzi členmi rodiny. Šťastie si treba v rodine vybudovať a
nájsť ho. Pritom je potrebné zapojiť naše srdcia. Šťastie potrebujeme v rodine, lebo
bez šťastia by to bolo v rodine hrozné. Nevybudovali by sa žiadne vzťahy a potom by
to vyzeralo fakt zle.
Bez šťastia by sme nedokázali žiť. Náš život by bol ťažkopádny, nudný, smutný.
Šťastie je ako kamarát do rodiny. So šťastím nemôžme bojovať. Šťastie je potrebné si
vybudovať a treba si ho vážiť. Nie každému je dopriaty dostatok šťastia. Niekto ho má
v živote menej, niekto viac. Jedno príslovie hovorí: „Ako si ustelieme, tak budeme
spať.“ Preto by sme mali spraviť všetko pre jeho dosiahnutie a potom ho už nikdy
nepustiť.
V živote je treba robiť to, čo máme radi a mať rád tých, ktorí nás majú radi a sú s nami
i v horších časoch.
Každý by mal vedieť, čo chce od života, ako ho dosiahnuť to jeho „ŠŤASTIE“ a ísť za
týmto cieľom. A nikdy sa nevzdávať !!!!!

